Program LITHOFIN:

ČIŠTĚNÍ,
OCHRANA,
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Produkty LITHOFIN pro keramické obklady a dlažby,
cotta, přírodní a betonové dlažby, parkety, laminát a
ostatní povrchy
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Produkty pro čištění, ochranu a údržbu keramiky,
přírodního kamene a ostatních povrchů
Program LITHOFIN

Lithofin pro profesionální zpracovatele

Profesionálním zpracovatelům a koncovým spotřebitelům je
k dispozici rozsáhlý sortiment produktů pro ošetření různých
povrchů jako je keramika a slinutá kamenina, teracotto a cotto,
přírodní a betonovou dlažbu, parkety a laminát, stejně jako
produkty pro cílené použití jak v soukromé, tak v profesionální
oblasti. Jednotlivé produktové linie se svými rozdílnými oblastmi
použití lze snadno odlišit dle barvy etikety.

Produkty, osvědčené již po desetiletí, jsou řemeslníky ceněny
díky své vysoké kvalitě, silnému účinku a univerzálním
možnostem použití a jsou již více než 50 let úspěšně používány
obkladači, podlaháři a kameníky.

Linie produktů

Univerzální produkty na keramiku a přírodní kámen
KF/FZ

na keramiku a slinutou dlažbu

LITHOFIN pro koncové spotřebitele
Díky srozumitelnému označení a designu etiket a zařazení
produktů do jednotlivých kategorií v brožurách, lze snadno zvolit
vhodný výrobek. Snadnost použití a profesionální kvalita uspokojí
potřeby každého zákazníka.
Bezpečnost

P&L na parkety a laminát

Produkty Lithofin-Spezial splňují v oblasti ochrany životního
prostředí, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a označení
přinejmenším požadavky stavu techniky a zákonných směrnic.
Všechny láhve o objemu 500 ml a 1 l jsou vybaveny uzávěry s
dětskou pojistkou a výstražnými pokyny dle zákona o chemických
látkách.

HOME

Servis

TC na terracotto a cotto
MN na mramor, přírodní a betonovou dlažbu

na údržbu v domácnostech

PROFI speciální produkty pro zpracovatele
Kvalita
Vysoká kvalita výrobků je pro Lithofin prioritou.
Management kvality se zaměřuje na neustálé
vylepšování procesů. Na základě zkušeností
odborníků, průběžně doplňovaných laboratorními
a praktickými testy přináší program LITHOFIN
na trh neustále kvalitnější a účinnější výrobky
a tak je schopen splnit očekávání profesionality,
efektivity a snadného použití spotřebitelů.

n Na přání obdržíte ke všem produktům podrobný popis, stejně jako
speciální návody na údržbu pro konkrétní podklady.
n Prodejní poradci a aplikační technici vám budou nápomocni při
všech vašich otázkách, např. formou cíleného poradenství v místě
nebo formou laboratorních zkoušek nových materiálů.
n Na seminářích je prezentováno ošetření povrchů v praxi.
n Produkty LITHOFIN se prodávají pouze ve specializovaných
obchodech stavebními hmotami, obklady a dlažbou a přírodním
kamenem.
n Produkty LITHOFIN doporučují klíčoví výrobci obkladů a dlažeb
stejně jako dodavatelé přírodního kamene.

Ochrana životního prostředí
U této značky naleznete na obalech údaje o
snášenlivosti s životním prostředím. Všechny produkty
obsahují suroviny, které jsou pokud možno šetrné k
životnímu prostředí a jsou registrovány na spolkovém
úřadě pro životní prostředí. Nádoby jsou vyrobeny z ekologického
polyetylenu (PE) příp. z bílého (pocínovaného) plechu. Likvidace
se provádí prostřednictvím Interseroh a DSD (zelený bod).
Biocidy (Lithofin KF Schimmel-Ex, Lithofin MN Außenreiniger,
Lithofin ALLEX) používejte bezpečným způsobem. Před použitím
si vždy pročtěte označení a informaci o výrobku.

Technické poradenství:
+420 541 249 922
http://www.ardex.cz/lithofin
S námi to jde snadno:

Tato informace může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Při použití produktů je třeba
vždy brát ohled na místní skutečnosti a povrchy, které mají být ošetřeny. Nemáte-li k dispozici
odpovídající zkušenosti nebo máte pochybnosti, vyzkoušejte produkt nejprve na místě, které není
nápadné. Ges-Progr CZ 4.15

Your fast way to clean and well maintained surfaces

2

GesProgrammCZ117_iA.indd 4

16.02.2017 12:38:56

Pomáháme vám
prodávat

Děláme reklamu za vás

Pro program LITHOFIN je vám k dispozici modulárně a pružně
vytvořený prodejní a prezentační systém. Vyberte si potřeby
z jednotlivých provedení stojanů. Atraktivní horní štít, obsáhlé
aplikační tabulky a zásobníky pro informační návody slouží jako
podpora prodeje.
Prodejní stojan mini (51x42x148 cm) pro cca. 60 lahví
Prodejní stojan midi (51x42x204 cm) pro cca. 90 lahví
Prodejní stojan maxi (67x50x208 cm) pro cca. 200 lahví

LITHOFIN se na významných veletrzích prezentuje vašim
zákazníkům.

Schü tzt Ihre n
Bod en – und
die Umw elt!

AZ_ECO-D 5.09

Die neueste Generatio
n wässriger
Imprägnierungen
ist da!
Lithofin MN

Fleckstop >ECO <
Besonders geeignet
für Limestone und
andere
saugfähige Natursteine.

Haben Sie noch weitere
Fragen?
LITHOFIN Service-Telefon
: +49 (0)7024 9403-20

LITHOFIN AG ·
D - 7 3 2 4 0 We n d l
i n g e n · Te l . 0 7 0
24 9403-0 · Fax
07024 9403-40
· w w w. l i t h o f i n . d
e

LITHOFIN inzeruje reklamu ve známých odborných časopisech
a u koncového spotřebitele.

Prodejní stojan mini

Prodejní stojan maxi

Prodejní stojan midi

INFO_STaußen_G

B2.09.qxd

24.02.2009

10:36 Uhr

Seite 1

STONE -OUTDOORS-

CERAMIC TILES

NATU RAL AND
CONC RETE STONE

for terraces, balconies,

CERA MIC
AND
S
QUA RRY TILE
Always nice
and clean …

infos and tips for

infos and tips for clean

well-maintained

PORCELAIN TILES

drive ways, etc.

surfaces

surfaces

STONE -INDOORS-

PORC ELAIN TILES

simply clean

03-214 Info FZ-GB10.12

Lithofin rovněž nabízí velké
množství brožur a letáků pro
různé produktové řady, stejně
tak jako technické informace a bezpečnostní
listy. Detailní instrukce
k použití jsou uvedeny
na obalech.

INFO_FZ_GB11-12.indd

infos and tips for maintaining

floors

2
09.11.2012 10:49:36

CARING FOR
NATURAL STONE

Info MN-GB5.12

AND ARTIFICIAL STONE

infos and tips for clean

surfaces
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Produkty pro keramické obklady,
dlažbu a přírodní kámen (univerzální použití)

Lithofin KUKÜ

Lithofin WEXA

Lithofin LÖSEFIX

Lithofin OIL-EX

Lithofin
Salpeter-Entferner

Odstraňovač cementových
šmouh pro stavby a exteriér
Pro nově položené a staré
povrchy z klinkeru, obkladů a
dlažby, přírodního kamene, a
betonové dlažby. Odstraňuje
silný cementový závoj, zbytky
malty, výkvěty, houževnaté usazeniny nečistot atd. ze všech
ploch odolných proti kyselinám.
• koncentrát
• extra silný
• vysoce aktivní
• obsahuje kyselinu

Základní a mnohoúčelový
čisticí prostředek
Pro keramiku, cotto dlaždice,
přírodní kámen, betonové
dlaždice atd. Uvolňuje a
důkladně odstraňuje nečistoty
způsobené tukem a olejem,
zbytky prostředků pro údržbu,
filmy z mycích prostředků, saze
a další.
• koncentrát
• mírně alkalický
• mnohostranně použitelný

Odstraňovač vosku a oleje
Odstraňuje vrstvy způsobené
mytím, zbytky konzervačních
nátěrů, skvrny po olejích a
tucích, tér, zbytky barev a lepidel. Nečistoty se uvolní a pak
je lze smýt vodou.
• obsahuje rozpouštědla
• neobsahuje kyseliny
• ihned k použití
• rychlý účinek
• univerzální použitelnost

Odstraňovač olejových
skvrn
Odstraňuje hluboce usazené
skvrny po vosku, tuku a oleji, z
betonové dlažby a přírodního
kamene.
• gelovitý
• obsahuje rozpouštědla
• úsporné dávkování

Odstraňovač vápenných
výkvětů z veškerého zdiva
Pro odstranění dlouhodobých
výkvětů (např. uhličitany,
sírany, dusičnany, ledek,
zbytky sádry atp.) z veškerého
zdiva (cihla, kabřinec, přírodní
kámen, pískovec, betonové
povrchy a omítky) v interiéru
i exteriéru. Zároveň slouží
jako běžný čisticí prostředek.
Nevhodný pro sádru.
• vysoce aktivní
• dobrá rozpustnost ve vodě
• koncentrát-velmi vydatný
• s obsahem kyseliny

Vydatnost: cca. 30 - 50 m2/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu, až cca. 5 let.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: cca. 7 - 15m2/L
Skladování: v chladu, v suchu,
v uzavřeném stavu, až cca.
2 roky.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: cca. 7 - 15m2/L
Skladování: v chladu, v
suchu, v uzavřeném stavu,
až cca. 4 roky.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: až cca. 0,5 m2/tubu
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu, až cca. 4
roky.
Balení: tuba 250ml.

Vydatnost: cca. 10-15 m²/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu, až
cca. 4 roky.
Balení: 1L

Lithofin Rost-EX

Lithofin Anti-Rutsch

Odstraňovač rzi - bez kyselinOdstraňuje skvrny od rzi všeho
druhu - na přírodní kámen a
betonovou dlažbu, klinker atd.
• bez kyselin – také pro mramor
a vápenec
• cíleně použitelný na skvrny

Sada pro protikluzné ošetření
Pro hladké podlahy z keramické
dlažby a přírodního kamene
na balkonech, terasách,
schodištích nebo vstupu do
domu.
• trvalý
• bezpečný
• jednoduše zpracovatelný

Vydatnost: až cca. 10m2/L
Skladování: v chladu, v temnu,
v uzavřeném stavu, až 1 rok.
Balení: lahev 500 ml

Vydatnost: cca. 6 m²/set
Skladování: v chladu, v suchu,
v uzavřeném stavu, až cca. 3
roky.
Balení: Sada s prostředkem
na předčištění, protiskluzovým
čistidlem, rukavicemi, 2 houbami, přesným návodem.
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Balení:
250 ml: 20 lahví v kartonu
500 ml: 10 lahví v kartonu
1 litr: 10 lahví v kartonu
5 litrů: 2 kanystry v kartonu
závazné údaje viz platný ceník

Lithofin Resin-EX

Lithofin ALLEX

Lithofin
Grundschutz ›W‹

Lithofin
FLECKSTOP ›W‹

Speciální gelový
odstraňovač
Odstraňuje zbytky epoxidové
malty a podobných nečistot
jako jsou zbytky pryskyřic,
konzervační nátěry a vrstvy,
usazeniny oleje a tuku, barev
(grafiti), laků,lepidel, zbytků
umělých hmot a mnoha
dalších. Pro keramické povrchy a všechny hrubé plochy z
přírodního kamene a betonové
dlažby.
• gelovitý
• obsahuje rozpouštědla

Odstraňovač povlaků
způsobených zelení
Na terasy, schodiště, cesty,
zdi z přírodního kamene a
betonové dlažby, klinkeru,
stejně jako na omítku, dřevo
apod. Odstraňuje obvyklé vrstvy
nečistot a nečistoty způsobené
rostlinami.
• koncentrát
• neobsahuje chlór a kyseliny
• působí preventivně
• snadno se používá

Impregnace na vodní bázi
s vodoodpudivým efektem
Pro savý pórovitý klinker, cihly,
neglazované obklady, přírodní
kámen a beton. Chrání proti
nasákavosti vodou, zvlhnutí a
brání znečištění.
• pro interiér a exteriér
• nemění vzhled povrchu
• tolerantní vůči zbytkové
vlhkosti
• prodyšný
• rychle a snadno
zpracovatelný

Speciální impregnace na
vodní bázi
Chrání povrchy ze savé keramiky a přírodního kamene
před vznikem skvrn. Zamezuje
vnikání oleje, tuku a vody a
usnadňuje tak další údržbu.
• pro interiér a exteriér
• bez lesku
• s dlouhodobým účinkem
• přípravek obsahuje
rozpouštědla
• bez zápachu

Vydatnost: až cca. 5 m²/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném
stavu, až cca. 2 roky.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: cca. 30 - 200 m2/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu, až cca. 5 let.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: cca.10-25m²/L,
dle podkladu
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu, cca. 2 roky.
Balení: 1L, 5L

Lithofin Fleckstop
PLUS

Lithofin MULTI-SEAL

Lithofin GLASTILAN

Impregnace s přípravkem pro
prohloubení barev.
Dodává savým plochám z
kamene barevnou intenzitu,
odpuzuje olej a vodu a chrání
proti skvrnám.
• přípravek je obzvláště vhodný
pro hrubé a nové plochy
• pro interiér a exteriér
• bez lesku
• neobsahuje rozpouštědla
• dlouhodobý účinek

Ochranná uzávěra na vodní
bázi
pro neglazované desky z
klinkeru a hlíny, drsný přírodní
kámen a betonové dlaždice.
Hedvábně lesklý ochranný film
oživuje barvy, propůjčuje povrchu elegantní vzhled a
usnadňuje údržbu.
• s hedvábným leskem
• výhradně pro interiér
• bez rozpouštědel, bez zápachu
• snadno se nanáší

Čisticí přípravek
pro pravidelné vytírání všech
krytin z keramické dlažby,
cotta, přírodního kamene
a betonové dlažby. Čistí a
udržuje bez námahy v jednom
pracovním kroku.
• koncentrát – velmi vydatný
• nevytváří vrstvy
• nevyluhuje
• univerzálně použitelný

Vydatnost: cca. 6 - 15 m2/L
Skladování: v chladu, v suchu,
v uzavřeném stavu až 2 roky.
Balení: 500 ml, 1L, 5L

Vydatnost: až cca. 20m²/L
Skladování: v chladu (mimo
mráz), v uzavřeném obalu, až
cca. 3 roky.
Balení: 1L, 5L.

Vydatnost: cca. 10 - 20 m2/L
Skladování: v chladu (na
mrazu), v uzavřeném stavu,
až cca. 2 roky.
Balení: 250ml, 500ml, 1L, 5L

Dávkování: cca. 20 ml na
kbelík s 10L vod
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu až cca. 5 let.
Balení: 1L, 5L
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Produkty pro
keramické obklady dlažbu a mozaiku

Lithofin KF
Zementschleierentferner

Lithofin KF
Intensivreiniger

Lithofin KF
Pflegereiniger

Lithofin KF
Schutzimprägnierung

Lithofin KF Klinkeröl

Odstraňovač cementových
šmouh a závojů
Pro všechny keramické obklady a dlažby z kameniny, klinkeru, hlíny, cotta atd., odolné vůči
kyselinám. Rychle a bez zbytků
odstraňuje cementový závoj,
zbytky malty, rez, vápenaté a
jiné podobné usazeniny.
• koncentrát
• s obsahem kyseliny, vysoce
účinný
• s rychlým působením
• bez zápachu, ideální pro
interiér
• pro interiér a exteriér

Čisticí prostředek pro slinutou a jinou keramickou
dlažbu
Pro základní čištění nebo
pro pravidelné čištění silně
namáhaných ploch. Odstraňuje
houževnaté, silné znečištění a
znečištění oleji a tuky.
• koncentrát
• extra silný
• alkalický
• vysoce aktivní

Prostředek pro čištění a
údržbu slinuté a jiné keramické dlažby
Pro pravidelné vytírání
normálně namáhaných podlah.
Čistí a udržuje hrubé, matné
leštěné povrchy, nezanechává tahy po vytírání, vše
v jednom pracovním kroku.
Postupně zlepšuje vzhled
povrchů a snižuje jejich zranitelnost.
• koncentrát – velmi vydatný
• mírně alkalický
• nevymývá se
• nevytváří vrstvy

Ochranná impregnace bez
zápachu - pro slinutou a
jinou keramickou dlažbu
Speciální impregnace,
rozpuštěná ve vodě, k základnímu ošetření nových podlah,
obzvláště pro leštěné povrchy.
Vodoodpudivý účinek stejně
jako odpuzování oleje poskytuje
ochranu před vznikem skvrn a
znečištění a usnadňuje následnou údržbu. Použití také v obytných místnostech. Prostředek
neuvolňuje páry rozpouštědel.
• ihned k použití
• bez rozpouštědel
• průhledný, nevytváří vrstvy
• pro interiér a exteriér

Olej na klinker - zintenzivňuje
přirozenou barvu
na všechny povrchy ze savých,
neglazovaných dlaždic, klinker,
keramické a cihelné dlaždice.
Poskytuje čerstvý vzhled,
snižuje viditelnost skvrn a
usnadňuje údržbu. Účinnost v
interiéru: několik let, v exteriéru:
až 6 měsíců.
• ihned k použití
• bez lesku
• mírná vůně, bez rozpouštědel

Vydatnost: cca. 20 - 30m²/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu cca. 5let.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: 10 - 15 m2/L jako
základní čisticí prostředek, až
až 100 m2 při použití k vytírání.
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu až cca. 5 let.
Balení: láhev 1L, 5L

Dávkování: 20 ml na kbelík s
10L vody.
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu až 5 let.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: cca. 7 - 12 m2/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu až cca. 4 roky.
Balení: lahev 1L, 5L

Vydatnost: až 50 m2/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu až cca. 3 roky.
Balení:1L, 5L
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Balení:
250 ml: 20 lahví v kartonu
500 ml: 10 lahví v kartonu
1 litr: 10 lahví v kartonu
5 litrů: 2 kanystry v kartonu
závazné údaje viz platný ceník

Pro sanitární vybavení a příslušenství

Lithofin KF
Sanitärreiniger

Lithofin KF Duschkabinen- und Badreiniger

Lithofin Badreiniger
-säurefrei-

Sanitární čisticí prostředek
- pro pravidelnou údržbu v
mokrých prostorách
Poskytuje hygienickou čistotu
a čerstvý lesk. Odstraňuje
vápenec a vodní kámen, rez,
mastné nečistoty a zbytky
mýdla v koupelně a sprše. Čistí
chrom, keramiku, ušlechtilou
ocel atd. Nehodí se na plochy,
které jsou citlivé na kyseliny.
• koncentrát – velmi vydatný
• obsahuje kyseliny
• samostatně působící
• příjemná vůně

Čisticí prostředek pro čištění
a údržbu sprchových koutů
a jejich stěn z plastů a skla,
pro sprchové závěsy, obklady,
dlažby a armatury. Vytváří hygienicky čistý lesk a čerstvou vůni.
• mimořádně dobře rozpouští
vápenec a špínu
• ihned k použití, nastříkat,
nechat působit, opláchnout,
hotovo

Čisticí prostředek pro údržbu
spár v koupelnách
Rychle uvolní nečistoty nebo
olejové a mastné zbytky, čímž
je umožněno lehké setření bez
zanechání šmouh. Po použití
zanechává příjemnou vůni.
• bez obsahu kyselin – šetrný
ke spárám
• odstranění vápenatých
usazenin a špíny
• ihned k použití: nastříkat,
nechat působit, opláchnout,
hotovo
• příjemná vůně

Vydatnost: až 100 m2/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu až cca. 5 let.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: až 50 m2/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu až cca. 4 roky.
Balení: láhev 500 ml s
rozprašovačem

Vydatnost: až 25 m2/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu až cca. 4 roky.
Balení: láhev 500 ml s
rozprašovačem

Lithofin KF
Schimmel-Ex

Lithofin KF
Fugenreiniger

Lithofin KF Fugenschutz

Odstraňovač plísňových
skvrn
Odstraňuje černé plísňové
skvrny, plísně, houby, řasy a
ostatní skvrny organického
původu v sanitární oblasti.
Prostředek účinkuje na obkladech, dlažbě, silikonových a
cementových spárách, omítce,
kameni a zdivu
• prostředek je snadno
použitelný
• rychle účinkuje
• obsahuje chlór

Prostředek pro čištění spár
Pro obklady a dlažby.
Odstraňuje a hygienicky čistí
mastnou nečistotu a olej v
kuchyni a v koupelně.
• prostředek je velmi vydatný
• má intenzivní účinek

Přípravek pro ochranu spár a
keramických povrchů
Chrání proti mastným
nečistotám a skvrnám v kuchyni a v koupelně a usnadňuje
pravidelnou údržbu.
• ihned k použití
• průhledný
• s dlouhodobým účinkem
• bez rozpouštědel

Vydatnost: až 6 m2/L
Skladování: v chladu, v temnu,
v uzavřeném stavu až cca.
1 rok.
Balení: láhev 500 ml s
rozprašovačem

Vydatnost: až 6 m2/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu až cca. 3 roky.
Balení: 500 ml

Vydatnost: až 10 m2/L
Skladování: v chladu (ne
mrazu), v uzavřeném stavu až
cca. 2 roky.
Balení: 500 ml
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Produkty pro
přírodní a betonovou dlažbu

Lithofin MN
Grundreiniger

Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner

Lithofin MN
Außenreiniger

Lithofin MN Steinrein

Lithofin MN
Steinrein ›S‹

Základní čisticí prostředek
pro veškerý přírodní kámen
K základnímu čištění
používaných podlah při silném
všeobecném znečištění, při
znečištění mastnotou, zbytky
čisticích prostředků apod. K
závěrečnému čištění nových
krytin na stavbě, zvláště
leštěného mramoru a vápence.
• koncentrát
• vykazuje silný účinek
• bez kyselin, mírně alkalický
• bez rozpouštědel, nezapáchající

Odstraňovač cementových
šmouh pro přírodní kámen
Čistí nově položené i již
používané plochy. Odstraňuje
cementové šmouhy, ztvrdlé zbytky nečistot, výkvěty,
rez a zbarvení rzí. Působí
antikorozně u kamene obsahujícího železo. Nehodí se
pro leštěný a jemně broušený
vápenec, betonové tvárnice
a ostatní povrchy, citlivé na
kyseliny.
• koncentrát
• se silným účinkem
• obsahuje kyseliny

Čistidlo pro exteriér pro
veškerý přírodní kámen a
betonové povrchy
Všechny kamenné povrchy
během několika minut zesvětlí
a vyčistí. K důkladnému čištění
teras, chodníků, schodišť, zdí
atd. Odstraňuje tmavé nánosy
rostlinného původu, zbarvení
od stromů. květin a plísní.
• působí rychle a intenzívně
• aplikace rozprašováním

Čistidlo na kámen - na
náhrobky a ostatní kamenné
plochy v exteriéru
Odstraňuje během několika
dní zelené povlaky, všeobecné
znečištění a působí
preventivně.
• ihned k použití
• neobsahuje chlór ani kyseliny
• snadno se používá

Rychlé čistidlo na kámen
- na náhrobky a ostatní
kamenné plochy v exteriéru
Okamžitě odstraňuje také
houževnaté usazeniny a
nečistoty jako tmavé a zelené
povlaky, zabarvení rostlinného
původu a veškerý kámen opět
zesvětluje a čistí.
• ihned k použití
• vysoce aktivní
• působí okamžitě

Vydatnost: cca. 10 - 30 m2/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu, až cca. 3 roky.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: cca. 30 - 50 m2/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu, až cca. 5 let.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: až 15 m2/L
Skladování: v chladu, v temnu,
v uzavřeném stavu, až cca. 6
měsíců.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: až cca. 12 m2/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu, cca. 3 roky.
Balení: láhev 500 ml s
rozprašovačem.

Lithofin MN
Antik-Wachs

Lithofin MN Schieferöl

Lithofin MN
Politur flüssig

Lithofin MN Polish

Ochranný vosk - pro
závěrečné ošetření
Podlah z antického mramoru
s oprýskaným příp. opracovaným povrchem. Také pro
dodatečnou údržbu navoskovaného antického mramoru.
Vytváří odolný film, propůjčuje
barevně sytý lesk, zvyšuje
odolnost a usnadňuje údržbu.
• ihned k použití
• snadno leštitelný
• pouze pro interiér
• obsahuje rozpouštědla, neobsahuje CKW změkčovadla

Břidlicový olej na ochranu
a údržbu všech pestrých a
hliněných břidlic
Přirozená barva zesílí, struktury vystoupí a vzhled se
zlepší. Ideální pro oživení
používaných ploch.
• snadno se zpracovává
• lze leštit
• je vodoodpudivý
• obsahuje rozpouštědla
• pouze pro interiéry

Leštící prostředek pro
leštěný a broušený přírodní
kámen a betonovou dlažbu
Pro příležitostné oživení a
naleštění kamenných ploch,
poskytuje lesk a ochranu.
Udržuje všechny leštěné povrchy a zachovává jejich pěkný
vzhled.
• snadné leštění
• obsahuje rozpouštědla,
neobsahuje CKW
• pouze pro interiéry

Leštící krém pro všechny
leštěné povrchy
Chrání a udržuje, je vodoodpudivý a poskytuje excelentní
lesk. Je ideální do kuchyně,
koupelny, na stoly apod.
menší plochy. Po zaschnutí je
zdravotně nezávadný (zpráva
FMPA).
• snadné leštění
• obsahuje malé množství
rozpouštědel, na bázi vody

Vydatnost: cca. 20 m2/L
Skladování: v chladu, v suchu,
v uzavřeném stavu, až cca.
3 roky.
Balení: 1L

Vydatnost: cca. 20 m2/L
Skladování: v suchu, při
pokojové teplotě, v uzavřeném
stavu, až cca. 3 roky.
Balení: 500 ml, 1L, 5L

Vydatnost: cca. 10 - 20 m2/L
Skladování: v suchu, při
pokojové teplotě, v uzavřeném
stavu, až 3 roky.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: až cca. 10 m2/L
Skladování: v chladu, v
temnu, v uzavřeném stavu,
až 6 měsíců.
Balení: láhev 500 ml s
rozprašovačem.

Vydatnost: cca. 40 m2/L
Skladování: v chladu, v suchu,
v uzavřeném stavu, až cca.
2 roky.
Balení: 150 ml-tuba, (500 ml
černý krém-dóza)
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Balení:
250 ml: 20 lahví v kartonu
500 ml: 10 lahví v kartonu
1 litr: 10 lahví v kartonu
5 litrů: 2 kanystry v kartonu
závazné údaje viz platný ceník

Lithofin MN
Grundschutz

Lithofin MN Fleckstop

Lithofin MN
Farbvertiefer

Lithofin MN
Farbvertiefer >W<

Impregnace pro veškerý
přírodní kámen a betonovou
dlažbu
Chrání před vsakováním vody,
provlhnutí a snižuje sklon ke
znečištění.
• ihned k použití
• obsahuje rozpouštědla
• prodyšný
• pro interiér a exteriér
• účinkuje dlouhodobě
• průhledný, bez lesku

Čistidlo na skvrny - pro
všechny povrchy z
přírodního a betonového
kamene
Optimálně chrání proti
skvrnám. Impregnuje savé
plochy, zamezuje vniknutí oleje,
tuku a vody a usnadňuje
pravidelnou údržbu. Je
zapotřebí v kuchyni i koupelně.
• zdravotně nezávadný
• ihned k použití
• pro interiér a exteriér
• bez lesku
• s dlouhodobým účinkem
• obsahuje rozpouštědla

Prostředek na prohloubení
barev - pro hrubý, savý
přírodní kámen a betonovou
dlažbu
Zesiluje barvy, prohlubuje
strukturu a zlepšuje vzhled.
Dodává odpudivý účinek vůči
vodě a nečistotám.
• ihned k použití
• pro interiér a exteriér
• bez lesku
• obsahuje rozpouštědla
• lze vícekrát přetírat
• ideální pro betonové dlaždice

Prostředek na prohloubení
barev na vodní bázi
Pro hrubý savý přírodní kámen
a betonovou dlažbu. Zesiluje
barvy, prohlubuje strukturu a
vylepšuje vzhled. Nevytváří na
povrchu žádný film, tudíž je
zachována difúzní otevřenost.
Neovlivňuje protiskluzné vlastnosti povrchu.
• bez lesku
• bez rozpouštědel – vhodný
pro interiér
• velká vydatnost
• bez zápachu

Vydatnost: cca. 7 - 15 m2/L
Skladování: v chladu, v suchu,
v uzavřeném stavu, až cca.
3 roky.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: cca. 7 - 15 m2/L
Skladování: v chladu, v suchu,
v uzavřeném stavu, až cca.
3 roky.
Balení: 250 ml, 500ml, 1L, 5L

Vydatnost: cca. 7 - 15 m2/L
Skladování: v chladu, v suchu,
v uzavřeném stavu, až cca.
4 roky.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: až 20 m2/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu a mrazuprostých prostorách, až cca.
2 roky.
Balení: 1L, 5L

Lithofin MN
Versiegelung

Lithofin MN
Glanzsiegel

Lithofin MN
Glanzpflege

Lithofin MN
Wischpflege

Lithofin MN
Easy-Clean

Konzervační prostředek pro všechny hrubé a
broušené povrchy
Vytváří lesklou ochrannou vrstvu, zesiluje barevnou strukturu
a usnadňuje údržbu.
• ihned k použití
• přednostně pro interiér
• obsahuje rozpouštědla
• lze vždy znovu přetírat

Leštící prostředek - pro
povrchy z přírodního a
betonového kamene
Lesklý ochranný film, který
osvěžuje barevnost a lesk.
Pro konzervaci nových
drsných ploch stejně jako pro
příležitostnou péči o povrchy,
které jsou již matné příp.
ošlapané.
• koncentrát
• pouze pro interiér
• bez rozpouštědel, na bázi vody

Leštící přípravek - pro
přírodní a betonovou dlažbu
Pro příležitostné oživení lesku
leštěného mramoru a podlah z
kamene. Vytváří jemný povrchový film a představuje ideální
dodatkovou péči pro všechny
lesklé podlahy. Prostředek je
také vhodný pro prvotní ošetření
broušených, drsných a ostatních matných krytin.
• koncentrát – velmi vydatný
• pouze pro interiér
• odolný proti mytí

Prostředek na čištění a
údržbu - pro všechny povrchy
z přírodního a betonového
kamene
Čistí a udržuje při vytírání. Při
pravidelném použití získají
lepší vzhled a sytější barvu a
strukturu jak leštěné, tak také
broušené a surové lámané
plochy. Prostředek je ideální pro
konzervované a naimpregnované plochy.
• velmi vydatný koncentrát
• nevytváří vrstvy
• nevyluhuje

Prostředek na čištění - pro
pracovní desky z přírodního
kamene
Pro rychlé a snadné průběžné
čištění. Odstraňuje mastné
nečistoty a ztvrdlé vrstvy,
podporuje impregnační účinek
Lithofin Fleckstop a působí
proti vzniku skvrn.
• čistí, chrání, udržuje
• ihned k použití
• při stírání nevytváří stopy
• čerstvá vůně
• zdravotně nezávadný dle
zkušební zprávy LGA
Nürnberg

Vydatnost: cca. 10 - 20 m2/L
Skladování: v chladu, v
suchu, v uzavřeném stavu, až
cca. 5 let.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: cca. 20 m2/L (v
neředěném stavu), až 200 m2
při použití zředěného
přípravku.
Skladování: v chladu, v
mrazuprostých prostorách, v
uzavřeném stavu, až cca. 3 roky.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: cca. 200 m2/L při
použití ve vodě pro vytírání, cca.
20 m2 (v neředěném stavu).
Skladování: v chladu, v
mrazuprostých prostorách, v
uzavřeném stavu, až cca. 4 roky.
Balení: 1L, 5L

Dávkování: cca. 20 ml na
kbelík s 10L vody.
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu až cca. 5 let.
Balení: láhev 1L, 5L

Vydatnost: až 20 m2/láhev.
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu až cca. 3 roky.
Balení: láhev 500 ml s
rozprašovačem.
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Balení:
250 ml: 20 lahví v kartonu
500 ml: 10 lahví v kartonu
1 litr: 10 lahví v kartonu
5 litrů: 2 kanystry v kartonu
závazné údaje viz platný ceník

Produkty pro
Terracotto a cotto

Lithofin
Cotto Extraschutz

Lithofin
Cotto Wax-Finish

Lithofin
Cotto Classic-Beize

Lithofin
Cotto Classic-Wachs

1. krok metody MODERNÍ:
Předimpregnace
Pro zvýšenou ochranu
před skvrnami od olejů a
tuků. Nanáší se přímo před
závěrečným ošetřením
přípravkem Lithofin Cotto WaxFinish.
• jednoduše se zpracovává
• ihned k použití
• rychleschnoucí
• bez rozpouštědel, na
bázi vody

2. krok metody MODERNÍ:
Pro závěrečné ošetření
Pro plochy impregnované
přípravkem Lithofin Cotto Extra
– Ochranný prostředek. Také k
dodatečnému ošetření desek,
ošetřených již při výrobě.
Dává světlý přírodní, neutrální
vzhled.
• jednoduše se zpracovává
• samolešticí
• bez rozpouštědel, na
bázi vody

1. krok metody CLASSIC:
Pro základní nátěr
Před závěrečným ošetřením.
Určuje pozdější barevnou
tonalitu povrchu a usnadňuje
rovnoměrné nanášení
přípravku Lithofin Classic
– vosk. Barevné odstíny:
přírodní, maron.
• ihned k použití
• obsahuje rozpouštědla
• rychleschnoucí

Vydatnost: až 10 m2/L
Skladování: v uzavřeném
stavu, v mrazuprostých prostorách, až 2 roky.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: až 20 m2/L
Skladování: v uzavřeném
stavu, v mrazuprostých prostorách, až cca. 3 roky.
Balení: 1L, 5L

2. krok metody CLASSIC:
Pro závěrečné ošetření
Ploch, opatřených základním nátěrem. Tvoří snadno
leštitelnou, odolnou vrstvu
vosku, která podporuje
vznik patiny. Doporučujeme
pro dodatečné voskování.
Přípravek je bezbarvý.
• ihned k použití
• pastovitá, dobře
zpracovatelná hmota
• rychleschnoucí
• obsahuje rozpouštědla

Vydatnost: až 10 m2/L
Skladování: v chladu, v suchu,
uzavřeném stavu, až cca. 2
roky.
Balení: 1L

Upozornění:
Pro odstranění cementového závoje a výkvětů
doporučujeme Lithofin KF
Zementschleierentferner
(interiér) nebo Lithofin KUKÜ
(exteriér)

Vydatnost: až 10 m2/L
Skladování: v chladu, v suchu,
v uzavřeném stavu, až
cca. 3 roky.
Balení: 1L, 5L

Lithofin
Cotto Pflegemilch

Lithofin
Cotto Wischpflege

Ošetřující mléko - pro
příležitostné obnovení
lesku a ochranného vosku. U
podlah, ošetřených voskem,
zlepšuje tvorbu patiny. Používá
se v neředěném stavu nebo ve
vodě pro vytírání.
• koncentrát
• bez rozpouštědel
• obsahuje vosk
• lze leštit

Prostředek pro čištění a
údržbu v jednom pracovním
kroku
Pravidelné použití podporuje
vznik patiny a zlepšuje vzhled a
odolnost krytin.
• koncentrát – velmi vydatný
• neobsahuje vosk
• nevytváří vrstvy

Vydatnost: až 20 m /L (v
neředěném stavu), až 200 m2
ve zředěném stavu
Skladování: v chladu,
v uzavřeném stavu, v
temperovaných prostorách,
až cca. 3 roky.
Balení: 1L, 5L
2

Dávkování: cca. 20ml na
kbelík, obsahující 10L vody.
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu až cca. 5 let.
Balení: 1L, 5L
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Produkty pro parkety
a laminátové podlahy

Speciální produkty
pro profesionální
uživatele, specializované firmy

Lithofin
P&L Grundreiniger

Lithofin
P&L Wischpflege

Lithofin ASR

Lithofin Abra-CLEAN

Základní čisticí prostředek
pro používané podlahy
Odstraňuje silné znečištění,
mastnotu, ztvrdlé vrstvy
čisticích prostředků na podlahu
apod. Je velmi vhodný pro
závěrečné čištění nových krytin
po položení.
• koncentrát
• vysoce účinný
• bez rozpouštědel
• mírně alkalický
• obzvláště šetrný
• vhodný také pro podlahy z
korku a umělých hmot

Prostředek pro čištění a
údržbu v jednom
Pro pravidelné používání ve
vodě pro vytírání. Ošetřující
složky zůstávají na povrchu
a usnadňují další vytírání.
Přirozený lesk zůstane zachován.
• koncentrát
• velmi vydatný
• netvoří vrstvy
• také pro podlahy z korku a
umělých hmot

Speciální alkalický čisticí
prostředek
Na odstraňování houževnatých
vrstev nečistot, tuků, olejů,
vosků, vrstev polymerů
a mnoha dalších. Čistí a
odmašťuje obklady a dlažbu,
dlaždice, klinker, kámen atd.
• koncentrát
• vysoce výkonný
• silně alkalický

Jemně alkalický, speciální
čisticí prostředek
s nanočásticemi s abrazivním
účinkem
Odstraňuje i intenzivní usazené
nečistoty, mastnotu, voskový
film, tuhu apod.
Čistí obklady a dlažby z keramiky, kameniny, přírodního
kamene jako je Granit a
podobně tvrdý kámen.
Ideální k odstranění ochranného filmu u kameniva
• vysoce účinné, šetrné díky
nanočásticím
• bez obsahu kyselin,
jemně alkalické
• bez zápachu, bez výparů

Vydatnost: cca. 10 - 30 m2/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu, až cca. 3 roky.
Balení: 1L

Dávkování: cca. 20 ml na
kbelík, obsahující 10L vody.
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu až cca. 3 roky.
Balení: 1L

Vydatnost: cca. 100 m2/L
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu, až cca. 5 let.
Balení: 1L, 5L

Vydatnost: cca. 5 - 20 m²/L.
Balení: 500ml, 5L

Lithofin RSG
Protiskluzová úprava na
granit a tvrdý kámen
Prostřednictvím chemické
reakce dojde ke zdrsnění
povrchu. To vyvolává větší
smykový odpor a odpovídající
ztrátu lesku.
• působí trvale
• přípravek je na bázi fluoridů
Vydatnost: až cca. 20 m2/l.
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu, při dobrém
větrání, až cca. 5 let.
Balení: 5L

11

GesProgrammCZ117_iA.indd 13

16.02.2017 12:39:29

Magentafarbene Linie dient lediglich zum Beschneiden!!

Produkty
Lithofinpro
HOME
přírodní a betonovou dlažbu

LithofinLithofin
MN
MN ZementLithofin
KraftreinigerLithofin
Grundreiniger
schleierund Rostentferner
Kunststoffreiniger

Lithofin
MN
Lithofin
Kamin- und
Außenreiniger
Ofenglasreiniger

Lithofin MN Steinrein
Lithofin
Spezial-Entkalker

ZákladníUniverzálně
čisticí prostředek
cementových
Čistící prostředek
na
použitelný Odstraňovač
pro veškerý
přírodnípro
kámen
šmouh
pro přírodní
všechny
umělékámen
hmoty
prostředek
K základnímu
čištění
Čistí
nově
položené
i
již
Čistí důkladně a bez
domácnost a živnost
používaných
podlah
při silném
plochy.
Odstraňuje
námahy.
Odstraňuje
olejové
Pro silné
a šetrné
čištění používané
všeobecném
znečištění,
při
cementové
šmouhy,
ztvrda tukové
nečistoty
v kuchyni
keramiky, kamene, umělých
znečištěníhmot,
mastnotou,
zbytky
lé
zbytky
nečistot,
výkvěty,
a koupelně. Je ideální pro
kovu, dřeva, gumy,
čisticích prostředků
apod. K
rez a zbarvení
rzí. Působí
plastová okna,
plastové
skla atd. Odstraňuje
závěrečnému
čištění
nových
antikorozně
kamene
dveře, urolety
atd.obsavšechny mastné a ostatní
krytin na nečistoty.
stavbě, zvláště
hujícího
železo.
Nehodí
• ihned k použití se
leštěného• mramoru
a vápence.
pro leštěný
a jemně
broušený
• snadná
aplikace
čistí intenzivně,
ale šetrně
• koncentrát
vápenec,
betonové šetrný
tvárnice
• mimořádně
• rychle účinkuje
• vykazuje
silný účinek
a ostatní povrchy, citlivé na
• úsporný
• bez kyselin, mírně alkalický
kyseliny.
Vydatnost: až cca. 15 m2/L
nezapáchající
• bez rozpouštědel,
Skladování: v chladu,
Vydatnost:
až cca. 20 m2/L• koncentrát
• se silným
účinkem
v uzavřeném
stavu, až
Skladování: v chladu, v
2
Vydatnost:
cca.
10
30
m
/L
•
obsahuje
cca. 4kyseliny
roky.
uzavřeném stavu, až cca.
v
chladu,
v
Skladování:
Balení: láhev 500ml, s
4 roky.
uzavřeném
stavu,láhev
až cca.
3 roky.
Vydatnost:
cca. 30 - 50 m2/L
rozprašovačem
Balení:
500ml,
s
Balení: 1L,
5L
Skladování:
v chladu, v
rozprašovačem
uzavřeném stavu, až cca. 5 let.
Balení: 1L, 5L

Čistidlo
pro exteriér
pro
Přípravek
na důkladně
veškerý
kámen
čištěnípřírodní
krbových
skel a
betonové
Na skla povrchy
krbů a kamen,
Všechny
kamenné povrchy
trub a mikrovlnných
trub,
během
několika
minut
zesvětlí
keramické varné
desky
a
a vyčistí.
K
důkladnému
čištění
veškerá ohnivzdorná skla.
teras,
chodníků,
schodišť,
zdí
Odstraňuje rychle a bez
atd.námahy
Odstraňuje
nánosy
sazetmavé
a shořelé
rostlinného
zbytky. původu, zbarvení
od •stromů.
ihned kkvětin
použitía plísní.
• působí
rychle
a intenzívně
• vysoký
účinek
• aplikace
• snadnározprašováním
aplikace
• nastříkat, setřít, hotovo
Vydatnost: až 15 m2/L
2
Skladování:
chladu,
temnu,
Vydatnost:važ
cca. 15v m
/L
v uzavřeném
až cca.
Skladování:stavu,
v chladu,
v 6
měsíců.
uzavřeném stavu, až cca.
Balení:
4 roky.1L, 5L
Balení: láhev 500ml, s
rozprašovačem

Čistidlo
na kámenusaze- na
Rychlé čistidlo
navšeho
kámen
Odstraňovač
graffiti
Čistič
vápenatých
náhrobky
a ostatní
kamenné druhu
- na náhrobky a ostatní
nin
- na sanitární
armatury
v exteriéru
kamenné
plochybarvy
v exteriéru
Uvolňuje
postřikové
aplochy
kuchyňské
přístroje
Odstraňuje
Okamžitě
odstraňuje
a laky,
znečištění
olejemtaké
Pro
rychlé aběhem
snadnéněkolika
čištění
dní zelené povlaky,
houževnaté
a tukem,
sazemiusazeniny
apod. z a
vápenatých
usazeninvšeobecné
z
znečištění
a působí hlavic,
nečistoty
jako jako
tmavé
různých
povrchů
je a zelené
armatur,
sprchových
povlaky,
zabarvení
rostlinného
přírodní
kámen,
klinker,
apreventivně.
jiných povrchů v koupeln• ihned
k použití a to i za
původu
a veškerý
kámen opět
beton,
omítka,
sklo apod.
ách
či kuchyních
• neobsahuje
chlór Vhodný
ani kyseliny
zesvětluje
a čistí.
• přípravek
obsahuje
nízké
koncentrace.
i
• snadno
používáatp.
• ihned k použití
rozpouštědla
pro
čištěníse
kávovarů
vysoce
aktivní
• je •mírně
alkalický
• silný
až cca. 12 m2/L
• působí
okamžitě
• ihned
k použití
•Vydatnost:
rychlý
v chladu, v
• univerzálně použitelný
•Skladování:
šetrný
stavu, cca. 3 roky.
Vydatnost: až cca. 10 m2/L
•uzavřeném
snadná aplikace
Skladování:
Balení: láhev 500 ml s
Vydatnost:
cca. v15chladu,
m2/L v
temnu, v uzavřeném
rozprašovačem.
Skladování:
v chladu, stavu,
Vydatnost:
až cca. 15 m2/L
až 6 měsíců.
v uzavřeném
stavu až
Skladování: v chladu, v
cca.Balení:
3 roky. láhev 500 ml s
uzavřeném stavu, až cca.
rozprašovačem.
Balení: lahev 500ml s
4 roky.
rozprašovačem
Balení: láhev 500ml, s
rozprašovačem

LithofinLithofin
MN
Antik-Wachs
Edelstahl-Pflege

Lithofin
MN
Lithofin
BalkonPolitur
flüssig
und Terrassendicht

Lithofin Abflussfrei
MN Polish
Lithofin

Leštící
prostředekprostředek
pro
Vodoodpudivý
leštěný
a broušený
přírodní
na balkony
a terasy
kámen
a betonovou
Prodlužuje
životnostdlažbu
venkoProvních
příležitostné
a a
povrchů oživení
z obkladů
naleštění
ploch,
dlažby,kamenných
klinkeru, přírodního
poskytuje
a ochranu.
kamenelesk
a betonu.
Působí
Udržuje
všechny
leštěné
povrpreventivně
proti
trhlinám,
chyvýkvětům,
a zachovává
růstujejich
řas apěkný
vzhled.
mechu.
• snadné
• ihnedleštění
k použití
• obsahuje
rozpouštědla,
• obsahuje
rozpouštědla
neobsahuje
• průhledný,CKW
bez lesku
• pouze
pro interiéryúčinkem
• s dlouhodobým

Leštící prostředek
krém pro všechny
Čisticí
na
leštěné povrchy
odpady
Chrání a hladký
udržuje,
je vodoodZajišťuje
průtok
pudivý aKposkytuje
excelentní
odpadů.
čištění odpadů
lesk. Je ideální
dovkuchyně,
umyvadel
a dřezů
koukoupelny,
na stoly apod.
pelnách
a kuchyních.
menší plochy.
Po zaschnutí
je
Odstraňuje
ucpání
a
zdravotně nezávadný
(zpráva
nepříjemné
zápachy, zbytky
FMPA). zbytky potravin
mastnot,
• snadné
leštěníi jako preči
vlasů. Slouží
• obsahuje malé množství
vence.
rozpouštědel,
• vysoce
účinný na bázi vody
• snadné použití
cca. 40 m2/L
•Vydatnost:
bez zápachu
Skladování: v chladu, v suchu,
v uzavřenémvstavu,
ažvcca.
Skladování:
chladu,
2 roky.
uzavřeném
stavu, až cca.
4Balení:
roky. 150 ml-tuba, (500 ml
černý krém-dóza)
Balení:
1L

Lithofin
MN Schieferöl
Lithofin
Aufkleber-Entferner

Ochranný
vosk - prok ošetření Břidlicový
olej na ochranu
Odstraňovač
nálepek a
Prostředek
závěrečné
ošetřeníoceli
a údržbu
všech pestrých a
etiket
ušlechtilé
Podlah zČistí,
antického
hliněných
břidlic
Uvolňuje
nálepky a etikety
chránímramoru
a udržuje.
s oprýskaným
příp. opracobarva
zesílí,
strukvšeho
druhu
a odstraňuje
Odstraňuje
stopy prstů a Přirozená
vaným povrchem.
pro
a vzhled
se ze
zbytky lepidel
téměř
mastné a Také
ztvrdlé
nečistoty.tury vystoupí
dodatečnou
údržbu navoskozlepší.všech
Ideální
pro oživení
povrchů
jako je např.
• odpuzuje
nečistoty
vaného antického
mramoru.
kámen, ploch.
sklo, umělá hmota.
• dlouhodobý
ochranný používaných
Vytváří odolný
film, propůjčuje
• snadno
se zpracovává
Odstraňuje
také gumu, tér
účinek
barevně •sytý
lesk, zvyšuje
• lze leštit
apod.
brilantní
lesk
odolnost •ainteriér
usnadňuje
údržbu.
• je vodoodpudivý
• působí rychle a šetrně
a exteriér
• ihned k použití
• obsahuje
rozpouštědla
• ihned
k použití
2
• snadnoVydatnost:
leštitelný až 50 m /
• pouze
pro interiéry
• velmi
vydatný
• pouze pro
interiér
nádobu
2
/L
• obsahuje
rozpouštědla,
neob- v Vydatnost:
cca. 20v m
Skladování:
chladu,
v
Skladování:
v chladu,
Skladování:
v suchu,
sahuje CKW
uzavřeném
stavu,přiaž cca.
suchu,změkčovadla
až cca. 3 roky.
teplotě, v uzavřeném
3 roky.
Balení: láhev spreje 250mlpokojové
stavu,Balení:
až cca.250
3 roky.
Vydatnost: cca. 20 m2/L
ml
Skladování: v chladu, v suchu,
Balení: 500 ml, 1L, 5L
v uzavřeném stavu, až cca.
3 roky.
Balení: 1L
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2
Vydatnost:
cca.
107--20
Vydatnost:
cca.
15mm2/L
/L
Skladování:
v suchu,
při v
Skladování:
v chladu,
pokojové
v uzavřeném
suchu, teplotě,
v uzavřeném
stavu,
stavu,
až 33roky.
až cca.
roky.
Balení:
1L,1L,
5L2,5L
Balení:

Lithofin MN
Lithofin
Steinrein ›S‹
Graffiti-Entferner

13
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Lithofin KF
Sanitärreiniger

Lithofin KF
Sanitärreiniger

Lithofin KF
Sanitärreiniger

Lithofin KF
Schimmel-EX

–

–

Lithofin Resin-EX

vodní kámen, rez, skvrny způsobené
vodou, močové usazeniny

cementový závoj, výkvěty

skvrny od vlhkosti, plísně, zabarvení

nečistoty způsobené rostlinami apod.
-exteriér-

velmi silný cementový závoj a znečištění
-exteriér-

zbytky epoxidových pryskyřic a jiné
zbytky pryskyřic

3)

–

závěrečné ošetření, zvýraznění barvy,
tradiční ›klasik‹

Lithofin KF
Pflegereiniger

Lithofin KF
Sanitärreiniger

–

údržbová a čistící péče všech ploch

údržbová péče v mokrém prostředí
(sprchy, koupelny a kuchyně)

údržba lesku a/nebo dodatečná péče pro
ošetřené plochy

(pravidelná)

–

závěrečné ošetření, při zachování
původního vzhledu - ›moderní‹

ÚDRŽBA

–

vytvoření vodoodpudivosti při zachování
původního vzhledu -interiér a exteriér

–

–

–

–

Lithofin KF
–
Sanitärreiniger 3)

Lithofin KF
Pflegereiniger

–

–

Lithofin MULTI-SEAL –

–

Lithofin GLASTILAN

–

–

Lithofin KF
Schutzimprägnierung

–

Lithofin MULTI-SEAL –

–

zintenzivnění barevného tónu -s leskem

Lithofin
FLECKSTOP ›W‹

–

–

–

zintenzivnění barevného tónu -bez lesku

–

Lithofin KF
Klinkeröl

–

Lithofin KF
Schutzimprägnierung

–

(jednorázově nebo příležitostně)

Lithofin
FLECKSTOP ›W‹

–

3)

Lithofin Resin-EX

Lithofin KUKÜ

Lithofin ALLEX

5)

5)

Lithofin KF Schimmel-EX

KF Zement- 3)
schleierentferner

3)

Lithofin KF Intensivreiniger

Lithofin LÖSEFIX

vytvoření odolnosti proti skvrnám při zacho–
vání původního vzhledu- interiér a exteriér

ošetření před spárováním

3)

Lithofin Resin-EX

Lithofin KUKÜ

Lithofin ALLEX

Lithofin KF
Schimmel-EX

OCHRANA A VYLEPŠENÍ POVRCHU

3)

KF Zement- 3)
schleierentferner

3)

Lithofin KF
Sanitärreiniger

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
LÖSEFIX

čistící a leštící prostředky pro údržbu
podlah

3)

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin KF
Intensivreiniger

Lithofin KF
Intensivreiniger

vosky, tér, bitumen, mour, čerstvá barva

2)

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
LÖSEFIX

konzervace, zbytky silikonů

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin KF
Intensivreiniger

olejové, mastné skvrny a znečištění

Lithofin KF Intensivreiniger,
Lithofin LÖSEFIX

Lithofin KF
Intensivreiniger
1)

leštěná

Lithofin KF Intensivreiniger

klasická nebo
se strukturou

Slinutá dlažba

Lithofin KF
Intensivreiniger

(jednorázově nebo příležitostně)

neglazovaný klinker,
cihlové pásky
-exteriér, interiér-

Hrubá
keramika

běžné, i silné povrchové znečištění

ČIŠTĚNÍ

glazovaný obklad
a dlažba
-interiér-

Jemná
keramika

1)

4)

3)

3)

–

–

viz doporučení

viz doporučení

viz doporučení

3)

7)

7)

7)

Lithofin KF
Sanitärreiniger

Lithofin
LÖSEFIX

3)

Lithofin KF
Intensivreiniger

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin KF
Intensivreiniger

8)

viz doporučení

–

–

–

Lithofin KF
Schimmel-EX

1)

–

–

Lithofin Cotto
Wischpflege

Lithofin Cotto Wax-Finish (moderní)
Lithofin Cotto Pflegemilch (klasik)

–

Lithofin Cotto
Wischpflege

Lithofin Cotto
Wax-Finish

–

Lithofin Cotto
Wischpflege

–

Lithofin Cotto Classic-Beize
Lithofin Cotto Classic-Wachs

–

–

Lithofin Cotto
Wischpflege

–

–

Lithofin
FLECKSTOP ›W‹

Lithofin Cotto
Wax-Finish

Lithofin
FLECKSTOP ›W‹
–

–

3)

Lithofin
FLECKSTOP ›W‹

–

Lithofin KUKÜ

Lithofin ALLEX

Lithofin KF
Schimmel-EX

3)
3)

Lithofin KF
Sanitärreiniger

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin KF
Intensivreiniger

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin KF
Intensivreiniger

–

–

–

Lithofin Cotto
Wax-Finish

–

–

–

8)

–

–

–

Lithofin KF
Schimmel-EX

Lithofin Cotto Extraschutz
Lithofin Cotto Wax-Finish

–

–

6)

Lithofin KF
Sanitärreiniger

–

Lithofin Cotto Extraschutz,
Lithofin FLECKSTOP ›W‹

viz doporučení

–

–

–

Lithofin KF
Schimmel-EX

6)

6)

3)

1)

Lithofin KF
Intensivreiniger

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin KF
Intensivreiniger

KF Zement- 3)
KF Zement- 3)
KF Zement- 3)
Lithofin KUKÜ
schleierentferner schleierentferner schleierentferner

Lithofin KF
Sanitärreiniger

–

–

6)

1)

Lithofin KF
Intensivreiniger

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin KF
Intensivreiniger

málo savé
částečně ošetřené neošetřeno
-interiér-exteriér-

velmi savé,
neošetřené
-interiérsavé
neošetřené
-interiér-

Italské Cotto

Terracotta

6)

Lithofin
FLECKSTOP ›W‹

viz doporučení

viz doporučení

Lithofin
FLECKSTOP ›W‹

–

–

Lithofin KUKÜ

Lithofin ALLEX

Lithofin KF
Schimmel-EX

KF Zement- 3)
schleierentferner

Lithofin KF
Sanitärreiniger

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin KF
Intensivreiniger

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin KF
Fugenreiniger

Lithofin KF
Fugenreiniger

Cementová
spára

Použití produktů pro keramiku, slinutou dlažbu, Cotto

Tyto informace poskytují nezávazné poradenství. Jsou sestaveny
dle zkušeností z praxe a umožňují
rychlý přehled o podbrobnostech.
Podrobnější údaje naleznete v
návodech pro použití, v technických listech a informacích.
Použití produktů si prosím porovnejte s místními podmínkami a
ošetřovaným povrchem. Výrobce/
prodejce není zodpovědný za
zpracování, které nemůže ovlivnit.
V případě pochybností proveďte
zkoušku.

+420 541 249 922
www.ardex.cz/lithofin/

TECHNICKÉ PORADENTSTVÍ:

HOTLINE

8) U savých ploch je možné
impregnaci nanášet již před
spárováním. Usnadní to umytí
spárovací hmoty.

7) Proveďte zkoušku, vosk
kterým byla ošetřena plocha se
může rozpustit.

6) Spáry ošetřete stejným
prostředkem jako pro povrch.

5) Některé slinuté dlažby není
možné impregnovat. Proveďte
zkoušku.

4) U velkých ploch použijte
Lithofin KF Intensivreiniger.

3) Jen pro povrch odolný kyselinám, př. jen silně zředěné.

2) Přebruste bílým padem nebo
okartáčujte.

1) U hluboce usazených skvrn
použijte Lithofin OIL-EX.

V mnoha případech může být
místo Lithofin KF Intensivreiniger
účinný i Lithofin WEXA.

Produkt nejdříve vyzkoušejte
na méně nápadném místě.

Doporučení

AWT-KF CZ1.17

1)

2)

–

–

–

–

Lithofin KUKÜ

Lithofin MN
Außenreiniger
Lithofin MN
Außenreiniger
Lithofin MN
Steinrein

Lithofin MN
Außenreiniger
Lithofin MN
Außenreiniger
Lithofin MN
Steinrein

(pravidelná)

běžná každodenní péče pro všechny
plochy (prostředek na vytírání)
údržbové čištění malých ploch v
kuchyni a koupelně
udržení trvalého lesku a péče o lesklé podlahy -interiérúdržbová péče v kuchyních a koupelnách,
stoly, okenní parapety atd.

ÚDRŽBA

oživení ošlapaných míst

lesk pro nové plochy nebo obnovení lesku
matných ploch - interiér

přeleštění stolů a okenních parapetů

–

Lithofin MN
Wischpflege
Lithofin MN
Easy-Clean
Lithofin MN
Glanzpflege
Lithofin MN
Polish (Creme)

Lithofin MN
Fleckstop 6)
Lithofin MN
Fleckstop
Lithofin MN
Polish (Creme)
Lithofin MN
Politur (flüssig)
Lithofin MN
Glanzsiegel

Lithofin MN
Fleckstop 6)
Lithofin MN
Fleckstop 6)

–
–

–

–

–

–

–

Lithofin MN
Wischpflege
Lithofin MN
Easy-Clean
Lithofin MN
Glanzpflege

–

–

–

–

–

–

Lithofin MN
Wischpflege
Lithofin MN
Easy-Clean
Lithofin MN
Schieferöl
Lithofin MN
Schieferöl

Lithofin MN
Schieferöl

–

Lithofin MN
Farbvertiefer 7)
Lithofin MN
Versiegelung 8)
Lithofin MN
Fleckstop 6)
Lithofin MN
Fleckstop 6)
Lithofin MN
Schieferöl

–

Lithofin
Fleckstop ›W‹

5)

Lithofin MN
Wischpflege
Lithofin MN
Easy-Clean
Lithofin MN
Glanzpflege
Lithofin MN
Polish (Creme)

Lithofin MN
Fleckstop
Lithofin MN
Fleckstop
Lithofin MN
Polish (Creme)
Lithofin MN
Politur (flüssig)
Lithofin MN
Glanzsiegel

–

–

Lithofin MN
Fleckstop 5)
Lithofin MN
Fleckstop 6)

viz doporučení

5)

–

Lithofin MN
Wischpflege
Lithofin MN
Easy-Clean
Lithofin MN
Glanzpflege

–

–

–

Lithofin MN
Grundschutz
Lithofin MN
Fleckstop 6)
Lithofin MN
Farbvertiefer 7)
Lithofin MN
Versiegelung 8)
Lithofin MN
Fleckstop 6)
Lithofin MN
Fleckstop

viz doporučení

–

–

–

viz doporučení

–

–

Lithofin ALLEX

5)

–

–

–

Lithofin MN
Wischpflege

–

–

–

–

–

–

Lithofin
Grundschutz ›W‹
Lithofin MN
Fleckstop 6)
Lithofin MN
Farbvertiefer

viz doporučení

Lithofin MN
Außenreiniger
Lithofin MN
Außenreiniger
Lithofin MN
Steinrein

1)

Lithofin MN
Wischpflege
Lithofin MN
Easy-Clean
Lithofin MN
Glanzpflege
Lithofin MN
Polish (Creme)

Lithofin MN
Fleckstop
Lithofin MN
Fleckstop 6)
Lithofin MN
Farbvertiefer 7)
Lithofin MN
Versiegelung 8)
Lithofin MN
Fleckstop 6)
Lithofin MN
Fleckstop 6)
Lithofin MN
Polish (Creme)
Lithofin MN
Politur (flüssig)
Lithofin MN
Glanzsiegel

–

–

–

–

–

–

–

3)

Lithofin KUKÜ

Lithofin Rost-EX

–

Lithofin Rost-EX

MN Zement- 3)
–
schleierentferner
MN Zement- 3)
Lithofin MN
schleierentferner Grundreiniger

–

5)

1)

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
OIL-EX

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin MN
Grundreiniger

MN Zement- 3)
–
schleierentferner

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
OIL-EX

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin MN
Grundreiniger

leštěné,
broušené
-interiér-

broušené nebo
drsné -exteriér-

–

–

–

Lithofin MN
Wischpflege

–

–

–

–

–

–

Lithofin
Grundschutz ›W‹
Lithofin MN
Fleckstop 6)
Lithofin MN
Farbvertiefer

viz doporučení

Lithofin MN
Außenreiniger
Lithofin MN
Außenreiniger
Lithofin MN
Steinrein

5)

3)

Lithofin ALLEX

Lithofin KUKÜ

MN Zement- 3)
schleierentferner
MN Zement- 3)
schleierentferner

Lithofin Rost-EX

MN Zement- 3)
schleierentferner

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
OIL-EX

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin MN
Grundreiniger

betonové dlažby a
Terrazzo

MN Zement- 2)+3)
schleierentferner
MN Zement- 2)+3)
schleierentferner

Lithofin Rost-EX

–

–

–

Lithofin Rost-EX

–

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
OIL-EX

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin MN
Grundreiniger

broušený,přírodní surový, štípaný,
-interiér-exteriér-

–

–

–

–

–

–

Lithofin MN
Außenreiniger
Lithofin MN
Außenreiniger
Lithofin MN
Steinrein

–

–

3) 4)

Lithofin ALLEX

Lithofin MN
Fleckstop 6)
Lithofin MN
Fleckstop

Lithofin MN
Wischpflege
Lithofin MN
Easy-Clean

–

5)

Lithofin
Grundschutz ›W‹
Lithofin
Fleckstop ›W‹
Lithofin MN
Farbvertiefer ›W‹

viz doporučení

Lithofin MN
Wischpflege

–

–

–

–

–

–

–

Lithofin
Grundschutz ›W‹
Lithofin
Fleckstop ›W‹
Lithofin MN
Farbvertiefer

Lithofin MN
Fleckstop
Lithofin MN
Fleckstop 6)

vytvoření vodoodpudivosti při zachování
vzhledu - interiér a exteriér
vytvoření odolnosti proti skvrnám při zachování původního vzhledu- interiér a exteriér
zintenzivnění barevné struktury
(mokrý efekt) -bez lesku- interiér a exteriér
zintenzivnění barevné struktury
(konzervační prostředek) -s leskem- interiér
ochrana kuchyňských pracovních
desek před tukovými skvrnami
ochrana sprch a koupelen před
vodními a tukovými skvrnami

5)

–

pro snadné omytí spárovacích materiálů

viz doporučení

(jednorázově nebo příležitostně)

Lithofin ALLEX

Lithofin ALLEX

2)

Lithofin KUKÜ

2)

Lithofin KUKÜ

Lithofin Rost-EX

MN Zement- 2)3)4)
–
–
schleierentferner
MN Zement- 2)3)4) MN Zement- 3)
Lithofin MN
schleierentferner schleierentferner Grundreiniger

Lithofin Rost-EX

Lithofin Rost-EX
MN Zement- 2)
schleierentferner
MN Zement- 2)
schleierentferner

Lithofin Rost-EX

–

MN Zementschleierentferner
MN Zement- 2)
schleierentferner

3)

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
OIL-EX

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin MN
Grundreiniger

Lithofin Rost-EX

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
OIL-EX

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin MN
Grundreiniger

měkká, s jílem
nebo barevnými leštěný, jemně
broušený,
kamínky -interiérinteriér -

mramor a vápenec

MN Zement- 2)
schleierentferner
MN Zement- 2)
schleierentferner
MN Zement- 2)
schleierentferner

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
OIL-EX

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin MN
Grundreiniger

tvrdá, hutná s
křemenem nebo
slídou -interiér
a exteriér-

břidlice

Lithofin KF
MN Zement- 2)
Lithofin KF
schleierentferner Sanitärreiniger 3) 4) Sanitärreiniger

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
OIL-EX

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin MN
Grundreiniger

(s obsahem
křemene) hrubozrnný pískovec,
savý

pískovec

MN Zementschleierentferner

Lithofin KF
Sanitärreiniger

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin
OIL-EX

Lithofin
OIL-EX

Lithofin
LÖSEFIX

OCHRANA A VYLEPŠENÍ POVRCHU

náhrobky a pomníky aj., plochy v exteriéru

silný cementový závoj, výkvěty a
znečištění -exteriérpovlaky způsobené zelení
-exteriérzabarvení způsobené rostlinami
a silné znečištění -exteriér„starší“ terasy, schodiště, chodníky,
zdi atd. -exteriér -

cementový závoj

zabarvení od rzi a rez

skvrny od rzi

vodní kámen, skvrny způsobené vodou

mour, tér, čerstvá barva, zbytky silikonů

hloubkově usazené skvrny po oleji

Lithofin
LÖSEFIX

Lithofin MN
Grundreiniger

Lithofin MN
Grundreiniger

(jednorázově nebo příležitostně)

silná povrchová znečištění, staré čistící a
leštící prostředky na podlahy
silné znečištění tuky, oleji, běžnými tuky, vosky,
impregnačními prostředky na bázi akrylátu

ČIŠTĚNÍ

leštěný, žárem
řezaný, žárem
upravený,
upravený,
broušený -interiér- štípaný -exteriér-

granit, rula a jiné
podobné materiály

Použití produktů pro mramor, přírodní a betonovou dlažbu

Tyto informace poskytují nezávazné
poradenství. Jsou sestaveny dle
zkušeností z praxe a umožňují rychlý
přehled o podbrobnostech. Podrobnější
údaje naleznete v návodech pro
použití, v technických listech a informacích. Použití produktů si prosím
porovnejte s místními podmínkami
a ošetřovaným povrchem. Výrobce/
prodejce není zodpovědný za zpracování, které nemůže ovlivnit. V případě
pochybností proveďte zkoušku.

TECHNICKÉ PORADENTSTVÍ
+420 541 249 922
www.ardex.cz/lithofin/

HOTLINE

8) Je-li požadován jen elegantní
lesk bez zintenzivnění barvy:
použijte Lithofin MN Glanzsiegel.

7) Je možné použít i Lithofin MN
Politur (tekutý).

6) Je vhodný i Lithofin
FLECKSTOP >W< (obsahuje
ředidla).

5) U savých ploch je možné
impregnaci nanášet již před
spárováním. Usnadní to mytí
spárovačky. Používejte jen u
vyschnutých ploch.

4) Nepoužívejte na italských a
jiných břidlicích

3) Používejte jen silně zředěné.

2) U kamene citlivého na kyseliny
vždy proveďte zkoušku.

1) Přebruste bílým padem (houbou).

V mnoha případech může být
místo Lithofin MN Grundreiniger
účinný i Lithofin WEXA.

Produkt nejdříve vyzkoušejte
na méně nápadném místě.

Doporučení

AWT-KF CZ1.17

Přehled programu LITHOFIN
Produkty pro parkety
Speciální produkty
Sestavte si svůj individuální sortiment
a laminátové
podlahy
pro profesionální
Pro keramické obklady, dlažbu a přírodní kámen (univerzální použití)
uživatele, specializované firmy
Lithofin Resin-EX

Lithofin FLECKSTOP ›W‹

Lithofin WEX

Lithofin Rost-EX

Lithofin Fleckstop PLUS

Lithofin LÖSEFIX

Lithofin ALLEX

Lithofin MULTI-SEAL

Lithofin OIL-EX

Lithofin Grundschutz >W<

Lithofin GLASTILAN

Pro keramické obklady a dlažbu a mozaiku

Lithofin
Lithofin
Pro sanitární vybavení a
Lithofin KF ZementschleierP&L Grundreiniger
P&L Wischpflege

Základní čisticí prostředek
Prostředek příslušenství
pro čištění a
pro používané
podlahy
údržbu v jednom
Lithofin
KF
Lithofin KF
Odstraňuje silné znečištění,
Pro pravidelné používání
ve Sanitärreiniger
Intensivreiniger
mastnotu, ztvrdlé vrstvy
vodě pro vytírání. Ošetřující
čisticích prostředků
složky zůstávají na
povrchu
Lithofinna
KFpodlahu
Lithofin
KF Duschkabinenapod. Je velmi
vhodný pro
a usnadňují dalšíund
vytírání.
Pflegereiniger
Badreiniger
závěrečné čištění nových krytin
Přirozený lesk zůstane zachopo položení. Lithofin KF
ván.
Lithofin KF Schimmel-Ex
• koncentrát Schutzimprägnierung• koncentrát
• vysoce účinný
• velmi vydatný
Lithofin KF Klinkeröl • netvoří vrstvy Lithofin KF Fugenreiniger
• bez rozpouštědel
• mírně alkalický
• také pro podlahy
z korkuKF
a Fugenschutz
Lithofin
• obzvláště šetrný
umělých hmot
• vhodný také pro podlahy z
korku a umělých hmot
Dávkování: cca. 20 ml na
Pro Terracotto
a cotto
kbelík, obsahující
10L vody.
Vydatnost: cca. 10 - 30 m2/L
Skladování: v chladu, v
Lithofin
Cotto
Extraschutz
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu až cca. 3 roky.
uzavřeném stavu, až cca. 3 roky.
Balení: 1L
Lithofin Cotto Wax-Finish
Balení: 1L

entferner

Lithofin Cotto Classic-Beize

Lithofin Anti-Rutsch

Magentafarbene Linie dient lediglich zum Beschneiden!!

Lithofin KUKÜ

Pro přírodní a betonovou dlažbu
Lithofin ASR

Lithofin MN Grundreiniger
Speciální alkalický čisticí

Lithofin Abra-CLEAN

Lithofin MN Politur (flüssig)

Jemně alkalický, speciální

čisticí prostředek
Lithofin prostředek
MN ZementschleierMN Polish Creme
s nanočásticemi
s abrazivním
Na odstraňování houževnatýchLithofin
und Rostentferner
účinkem
Odstraňuje i intenzivní usazené
Lithofin
MN Schieferöl
nečistoty,
mastnotu, voskový
film, tuhu apod.
Čistí MN
obklady
a dlažby z keraLithofin
Glanzpflege
miky, kameniny, přírodního
kamene jako je Granit a
Lithofin
MN Wischpflege
podobně
tvrdý kámen.
Ideální k odstranění ochrannéLithofin MN Grundschutz
ho filmu u kameniva
Vydatnost: cca. 100 m2/L
• vysoce
účinné, šetrné díky
Lithofin Skladování:
MN Fleckstop
Lithofin
MN Easy-Clean
v chladu, v
nanočásticím
uzavřeném stavu, až cca. 5 let.
Lithofin Balení:
MN Farbvertiefer
• bez obsahu kyselin,
1L, 5L
jemně alkalické
Lithofin MN Versiegelung
• bez zápachu, bez výparů
vrstev nečistot, tuků, olejů,
vosků, vrstev polymerů
Lithofin MN Außenreiniger
a mnoha dalších. Čistí a
odmašťuje obklady a dlažbu,
klinker, kámen atd.
Lithofin dlaždice,
MN Steinrein
• koncentrát
• vysoce výkonný
Lithofin MN Steinrein ›S‹
• silně alkalický

Lithofin MN Glanzsiegel

Lithofin MN Antik-Wachs

Vydatnost: cca. 5 - 20 m²/L.
Balení: 500ml, 5L

Lithofin Cotto Classic-Wachs
Lithofin Cotto Pflegemilch
Lithofin Cotto Wischpflege

Pro profesionální uživatele, specializované firmy
Lithofin ASR

Lithofin Abra-CLEAN

Pro parkety a laminátové podlahy
Lithofin P & L Grundreiniger

Lithofin P & L Wischpflege

Lithofin RSG
Protiskluzová úprava na
granit a tvrdý kámen
Prostřednictvím chemické
reakce dojde ke zdrsnění
povrchu. To vyvolává větší
smykový odpor a odpovídající
Lithofin ztrátu
RSG lesku.
• působí trvale
• přípravek je na bázi fluoridů
Vydatnost: až cca. 20 m2/l.
Skladování: v chladu, v
uzavřeném stavu, při dobrém
větrání, až cca. 5 let.
Balení: 5L

HOME
Lithofin Kraftreinger

Lithofin Kaminglasreiniger

Lithofin Balkon&Terrassendicht

Lithofin Kunststoffreiniger

Lithofin Entkalker

Lithofin Edelstahlpflege

Lithofin Aufkleberentferner

Lithofin Abflussfrei

Lithofin Graffiti-Entferner
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Distribuce pro Českou republiku:
ARDEX Baustoff s.r.o.
Jihlavská 7a
CZ-62500 Brno
Telefon +420 541 249 922
E-Mail: ardex@ardex.cz
www.lithofin.cz/lithofin
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Výroba a distribuce:
LITHOFIN AG
Heinrich-Otto-Straße 36
D-73240 Wendlingen
Telefon +49 (0)7024 9403-0
Telefax +49 (0)7024 9403-40
E-Mail: info@lithofin.de
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Produkty LITHOFIN obdržíte u odborného prodejce:
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